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NAZISME OG HOLOCAUST I LITTERATUREN 
LÆRERKURS 30 – 31. OKTOBER 
 
ONSDAG 30. OKTOBER 
 

09:00 Kaffe serveres  

09:30 Velkommen HL-senterets 
undervisningsavdeling 

09:35 Holocaust i Norge: en kort introduksjon Nina Lyng-Vagstein 

10:15 Kilder til opplevelse og erkjennelse: skjønnlitterære 
fremstillinger av nazismens vesen  

Dag Fjeldstad 

11:15 Bøker fra hylla med Holocaustlitteratur Ewa Mork 

12:00 Lunsj  

12:45 Tre norsk-jødiske vitnesbyrd Torill Torp-Holte 

13:45 Art Spiegelmans Maus: En autentisk Holocaustfortelling? Stine Cecilie Øverås 

14:30 Pause  

14:45 Å stille inn kikkerten: En forfatter-tilnærming til historien 
om de norske jødene og Holocaust 

Marianne Kaurin og  
Torill Torp-Holte i samtale 

16:00 Slutt for dagen  

 
 
 
TORSDAG 31. OKTOBER 
 

09:00 Rolf Jakobsen: En dikter, historie og etikk  Guri Hjeltnes 

10:00 Nye blikk på Hamsun, nazismen og antisemittismen 
- Tre foredrag og diskusjon 

Frode Lerum Boasson, 
Harald Syse og Lars Lien 

12:00 Lunsj  

13:00 Presentasjon av undervisningsopplegg HL-senterets 
undervisningsavdeling 

13:30 Norsk facisme som kriminallitteratur Terje Emberland 

14:30 Evaluering/ sammendrag  

15:00 Omvisning i HL-senterets permanente utstilling HL-senterets 
undervisningsavdeling 

 
 
  



 

 
 
Frode Lerum Boasson er doktorgradsstipendiat i allmenn litteraturvitenskap. Hans 
doktorgradsprosjekt omhandler Hamsun og koblingen til historisk vitalisme.  Boasson har 
skrevet flere artikler på temaet, og underviser i allmenn litteratur på NTNU.  
 
Terje Emberland er religionshistoriker og seniorforsker ved HL-senteret. I 2012 utga han 
boken Himmlers Norge: Nordmenn i det storgermanske prosjekt sammen med Matthew 
Kott. Han har skrevet flere fagartikler om nazismen og antisemittismens ideologi og 
historie, moderne okkultisme og konspirasjonsforestillinger. Sammen med Bernt 
Rougthvedt har Emberland utgitt kriminalromanene Edderkoppen og Stormlaget.  
 
Dag Fjeldstad er førstelektor ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved 
Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke artikler om fag- og samfunnsdidaktikk. 
Fjeldstad sitter i prosjektgruppen til DEMBRA, et kursopplegg som støtter skoler som 
ønsker å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.  
 
Marianne Kaurin debuterte som forfatter i 2012 med boken Nærmere Høst, den første 
norske romanen viet deportasjonen av de norske jødene. For romanen vant Kaurin både 
Kulturdepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur og U-prisen. Kaurin 
har gått forfatterutdanningen ved norsk barnebokinstitutt og jobber til daglig som 
forlagsredaktør i Cappelen Damm Videregående.   
 
Lars Lien er historiker, og leverer denne høsten sin doktorgradsavhandling om 
antisemittisme i norsk dags- og vittighetspresse, 1905-1925. Lien har også skrevet om 
antisemittisme i Polen 1919-1939, og om dekningen av samene i pressen. Han er ansatt 
som formidler i HL-senterets undervisningsavdeling og jobber med en kartlegging av 
kunnskapsmangel rundt rom som minoritet i Norge.   
 
Nina Lyng-Vagstein er idéhistoriker og leder HL-senterets undervisningsavdeling. Hun har 
skrevet masteroppgave om nazistisk oppdragelseslære i Nasjonal Samlings 
Ungdomsfylkning 1940-1945.  

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved HL-senteret. Hun har tidligere 
vært professor og pro-rektor på BI. Hjeltnes har skrevet flere bøker, og bidratt til verkene 
Handelsflåten i Krig 1940-1945 og Norge i Krig. I boka Avisoppgjøret etter 1945, skildrer 
hun avisredaktøren Rolf Jacobsen, og sitt møte med forfatteren.  

Ewa Mork er leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Hun har en master i 
språkvitenskap og er utdannet bibliotekar. Mork har vært ansvarlig for oppbygningen av 
HL-senterets bibliotek og har holdt flere foredrag om Holocaust-dokumentasjon. 
 
 
 



 

 
 
Harald Syse er formidler ved HL-senteret, og har jobbet flere år i skolen. Han har bidratt 
med tre kapitler i boka Fortiden i nåtiden: Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs 
historie. Syse har utviklet undervisningsopplegg om nazisme, Holocaust og minnekultur, 
deriblant et oppgavehefte om Hamsun. Han har også skrevet flere fagartikler om 
undervisning og historiedidaktikk.  

Torill Torp-Holte er litteraturviter. Hun har skrevet flere fagartikler om tidsvitner og om 
andre verdenskrig i skjønnlitteraturen. Torp-Holte har i flere år vært tilknyttet Jødisk 
Museum i Oslo som utformer og tekstforfatter til museets utstillinger og utgivelser. 

Stine Cecilie Øverås er litteraturviter og lærer, og leverte våren 2013 masteroppgaven 
«Defining and Living with the Past : Temporal and narrative layers in Arti Spiegelman's 
Maus».   


